
DENEMARKEN MØNS KLINT

Even offline in de achtertuin van Kopenhagen

Back to

wen die nog bewaard zijn gebleven in 
Denemarken. Het terras is gezellig 
druk voor een maandagmiddag: de 
Denen hebben nog even vakantie. 
Hoogzomer is het niet, maar het is 
warm genoeg voor blote benen en 
armen. We hebben meteen een vakan-
tiegevoel.
 
TUSSEN HEUVELS, BOS EN ZEE
Richting Borre maken auto’s plaats voor 
campers en stadstaferelen voor glooi-
ende hooivelden. Vlak voor de krijtrot-
sen slaan we rechtsaf naar de camping, 
die op een steenworp afstand van de 
bezienswaardigheid ligt. Camp Møns 
Klint ligt ingekapseld tussen heuvels, 
bos en de rustige Oostzee, de slogan 

‘We bring you back to nature’ heeft 
geen verdere uitleg nodig. “Hoe je ook 
wilt kamperen, we hebben voor ieder 
wat wils”, vertelt manager Ole. “Er is 
ruimte voor tenten, campers en stacara-
vans en we verhuren safaritenten, cha-
lets en twee landhuizen. De natuur ligt 
voor de deur, dat is onze basis. Ga je 
terug naar de basis, dan kom je erachter 
dat je niet veel nodig hebt.”

DUURZAAM AAN HET WATER
We slapen in de pas geopende Lake 
Apartments, op een paar honderd 
meter van de camping. Het aparthotel 
is van dezelfde eigenaar als Camp 
Møns Klint en ligt, zoals de naam al 
verklapt, pal aan een meer. Van de TE
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Toe aan een digitale detox? Verkas naar Møn, in de Deense regio 
Zuid-Seeland. Met camper, tent of lekker luxe in een appartement, Camp 
Møns Klint zorgt ervoor dat je niks van de natuur mist. “Ga je terug naar 

de basis, dan kom je erachter dat je niet veel nodig hebt.”

In onze huurauto rijden we richting de 
beroemde krijtrotsen van Møn in de 
regio Zuid-Seeland, ‘ons’ eiland voor de 
komende dagen. Maar voordat we 
inchecken, stoppen we voor een lunch 
in Stege, een pittoresk en kleurrijk 
dorpje dat gelijk de grootste plaats is 
van het eiland.
 
OUDE BROUWERIJ
Al snel komen we terecht op een schat-
tige binnenplaats en gaan we zitten 
aan een van de houten tafels van Det 
Gamle Bryghus (de oude brouwerij). 
Het geelgepleisterde pand past goed bij 
de rest van de 17de-eeuwse koopmans-
huizen in Stege, dat gezegend is met de 
enige stadswallen uit de Middeleeu-
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“Het is hier zo donker, 
dat je ’s avonds tot 
wel 5.000 sterren ziet”

natuur missen we niets, we zijn 
meteen verliefd op ons duurzame, 
Scandinavische huisje. Telefoons uit, 
de digitale detox begint nu!
 
STERRENHEMEL
Ons valt op dat er geen regels lijken te 
zijn. Geen hekken, poorten of afgeba-
kende terreinen met nummers. Je kunt 
gewoon gaan en staan waar je wilt. 
Ook aandacht voor detail zien we als 
we de camping verkennen. In de sani-
taire hokken op de camping staan van 
die leuke vaasjes met verse bloemen. 
Plastic ontbreekt, want net als bij Lake 
Apartments staat duurzaamheid hoog 
in het vaandel bij Camp Møns Klint. 
Ook wat betreft lichtvervuiling, want 
vanwege een project van een aantal 
enthousiaste, jonge astronomen werd 
Møn een paar jaar geleden uitgeroepen 
tot officieel Dark Sky-gebied in Europa 
– het eerste van Scandinavië. Het is 
hier zo donker, dat je ’s avonds tot wel 
5.000 sterren ziet. Ter vergelijking: in 

de stad zie je er zo’n 200. Bij heldere 
hemel kun je de Melkweg zien en met 
geluk ook het Noorderlicht.
 
YOGA TUSSEN DE KOEIEN
Verder doet de camping er zoveel 
mogelijk aan de gasten vooral niét op 
de camping te houden. “Je bent gast op 
het eiland, niet op de camping”, zegt 
Ole. “Ga met ons mee mountainbiken, 
paardrijden, kajakken of yogaën tussen 
de koeien. Vroeger was het zo dat je 
met gemak twee à drie weken op 
dezelfde camping stond, nu staan 
mensen er twee à drie dagen. Maar 
met ons aanbod aan mindfulness, stilte 
en natuur zie je dat mensen bijna altijd 
hun verblijf verlengen. Kom je hier 
eenmaal tot rust, dan wil je nooit meer 
weg.”
 
En ook daarin blijkt Ole gelijk te heb-
ben. We bezoeken de krijtrotsen van 
Møn en lopen 497 traptreden naar 
beneden… en weer naar boven. Met 

onze mobieltjes in de aanslag fotogra-
feren we ons suf en net als we de nei-
ging krijgen om al dat uitzicht te delen 
met ‘thuis’, zien we ‘geen service’ in 
beeld staan. Wat een heerlijk gevoel. 
“Ole, mogen we hier heel lang blijven?”

 
Topattractie

De hoogste (128 
meter) en langste 

krijtrotsen (7 kilo-
meter) van Dene-

marken. Tijdens 
een zonnige dag 

steken ze mooi af 
tegen de blauwe 

lucht.

Til een berg op
In het Geocenter Møns 
Klint kunnen kinderen ber-
gen optillen, een gletsjer 
aan de binnenkant bekijken 
en veel leren over de 
natuurwonderen. 
i moensklint.dk

Wandelen
Het strand is een unieke plek voor 
een wandeling. Je vindt er misschien 
wel fossielen!

Klimmen
497 traptreden om 
af te dalen naar 
het kiezelstrand… 
of om ze weer op 
te klimmen! 
Prachtig uitzicht.
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TIPS
•  Drink ’s avonds een drankje in de gezel-

lige zeemanskroeg Pier to Heaven in de 
Klintholm Havn

•  Maak een nachtwandeling met een astro-
noom in het Dark Sky Park en kom alles te 
weten over het sterrenstelsel 

•  Bezoek de Tirsdagsmarket (dinsdagmarkt) 
in Stege, de grootste plaats van het eiland

•  Schrijf je in voor Cow Yoga op zondag (bij 
de receptie van Camp Møns Klint)

•  Ga een dagje eropuit op het naastgele-
gen eiland Lolland. Fiets de Sundroute 
rond Guldborg, maak een boottour over 
de Maribo Lakes of wandel over Lollands 
‘Albuen’, oftewel: elleboog, het schierei-
land op het westelijke puntje van Lolland.

DENEMARKEN MØNS KLINT
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1 CAMP MØNS KLINT

De persoonlijke bena-
dering en de weidsheid 
hier geven een heerlijk vrij 
gevoel. De camping ligt 
tussen glooiende velden 
met beukenbossen, op 
een steenworp afstand van 
de krijtrotsen van Møn en 
een strand. Je vindt er een 
speeltuin, buitenzwembad, 
visvijver, pluktuin, tennis-
baan, midgetgolf, ping-
pongtafel en activiteiten 
als kajakken, paardrijden en 
sterrenkijken. Honden zijn 
welkom.
adres Klintevej 544, DK- 
4791 Borre 
wifi gratis
terrein grote camping met 
367 plaatsen voor tenten, 
campers en caravans
huren chalets en vakan-
tiewoningen. Via Camøno 
Camp ook nog twee luxe 
safaritenten te huur op het 
terrein van Camp Møns 

Klint. Kijk op camoeno-
camp.dk
info anwbcamping.
nl/40527
 

2 FEDDET STRAND RESORT

Op een uurtje rijden 
van het eiland ligt deze 
camping langs een duin-
rand, in een prachtig bos-
rijk natuurgebied. Je vindt 
er een avonturenspeeltuin, 
een klimmuurtje en ook 
veel speelmogelijkheden 
voor kleine kinderen. In zee 
liggen een watertrampoline 
en opblaasspeeleiland met 
aangrenzend strandbad. 
Het grote overdekte wa-
terpark met verwarmd bin-
nenzwembad is een feest 
voor de kinderen. Sport- 
en spelfaciliteiten en hore-
ca zijn ruim aanwezig.
adres Feddet 12, DK-4640 
Faxe
wifi gratis
terrein zeer grote camping 

met 370 plaatsen voor ten-
ten, campers en caravans
huren tenten, caravans en 
trekkershutten
boeken anwbcamping.
nl/40587
 

3 MØNS STRANDCAM-

PING-ULVSHALE

Fijne natuurcamping op 
een licht glooiend duinter-
rein. Een smalle duinrand 
scheidt de camping van 
de zee. In de duinen is 
een trapveldje voor de 
kinderen. Aan de camping 
grenst een zandstrand met 
wat kiezels. Honden zijn 
welkom. 
adres Ulvshalevej 236, DK-
4780 Stege
wifi tegen betaling
terrein middelgrote cam-
ping met 100 plaatsen 
voor tenten, campers en 
caravans
info anwbcamping.
nl/40562

WEBSITES
i moensklint.dk
i visitdenmark.nl

 AFSTAND
vanaf Utrecht 916 kilometer 

OVERNACHTEN
Lake Apartments
Pas geopend (april 2019) 
aparthotel aan het grootste 
meer van Møn: Hunosø. Alle 
kamers hebben een tuin of 
balkon met kamerhoog uit-
zicht op het meer, een Scan-
dinavisch design van duur-
zame materialen en zijn van 
alle gemakken en comfort 
voorzien. Het aparthotel is 
omgeven door een oud beu-
kenbos en bevindt zich pal 
naast Camp Møns Klint, op 1,5 
kilometer van de krijtrotsen. Er 
is gratis wifi en een restaurant 
dat lokale gerechten serveert. 
Hier slaap je in de natuur, zon-
der dat je je tent hoeft op te 
zetten.
i lakeapartments.dk 

 LEZEN
ANWB Ontdek reisgids 
Denemarken
€ 18,50, niet-leden € 18,95
De auteur laat leuke plekjes 
zien waar je anders niet snel 
komt

Informatie
Paardrijden over witte zand-
stranden, mountainbiken 
door groene beukenbossen, 
kajakken onder witte krijtrot-
sen en de wilde Oostzee op 
de achtergrond: het eiland 
Møn in de regio Zuid-Seel-
and biedt een van de meest 
dramatische landschappen 
van Denemarken. Niet voor 
niets wordt Møn ook wel de 
‘achtertuin van Kopenhagen’ 
genoemd. Maak een dagtrip 
of blijf wat langer en slaap 
onder de inktzwarte sterren-
hemel. i visitdenmark.nl 

CAMPINGS VIA ANWB
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KIJK SNEL OP 

anwbcamping.nl
Bos

De bomen groeien op kalk-
grond, wat ervoor zorgt dat de 

bladeren een speciale licht-
groene kleur hebben.  

Lekker struinen!
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Wind
… in je gezicht als je 

paardrijdt op de 
kliffen óf een boot-

tochtje langs de krijt-
rotsen maakt.

Møns Klint

DENEMARKEN MØNS KLINT
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